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La pafilegoj tondras ĉe niaj landlimoj
4

Apenaŭ ni disiris post la Lovena Kongreso, 
kiam jam, iom post icm, plinigriĝis la politika ho- 
rizonto de Eŭropo.

Multaj inter ni, fidelaj kaj obstinaj Esperantoj, 
pensis : « Ni ja travivis pasintan jaron, proksimu- 
me je la sama momento, similan politikan krizon... 
kaj post la nigraj nebuloj, la ĉielo tamen reiĝis 
serena ! Kial lti -samo ne reokazus tiun ĉi jaron ! »

Kaj fakte ili pravis, ĉiam esperante, ĉar vivo 
senespera, ne nur povas ŝajni al ni senvalora aĵo, 
sed fakte estas ankaŭ senvalora.

Sed, malgraŭ tiu espero, kiun ĉiu el ni, laŭ sia 
kredo, laŭ sia filozofia cpinio, eldiris per aliaj 
vortoj, sed ĉiuj same arde, same vigle, Septembro 
1939 ne estis simila al Septembro 1938.

La kialo por tiu diferenco estas, ke, inter tiuj 
du samnomaj monatoj, okazis kelkaj gravaj inter- 
naciaj faktoj, kiujn ni, en la nacia organo de nia 
neŭtra Belga Lando, ne volas pridiskuti, eĉ ne pli 
funde alludi, sed kiuj forigis ĉe multaj homcj en la 
plej diversaj landoj, la fidon en iliaj homfratoj, 
kiu estas necesega por paca laboro kaj eĉ por nura 
paca apudvivado.

Kaj tiel, je la unuaj tagoj de Septembro, ek- 
blovis la uragano, kiu unue eksaltigis la Militon 
en la Oriento kaj, preskaŭ tuj poste, ĉe niaj limoj.

En tiu ĉi nacia organo, ni rajtas skribi FELIĈE
NI N E JAM ESTAS K U N TIR ITA J EN  LA 
MILITON.

Tiun egoisman penson ni rajtas havi, ĉar estas 
homa kaj ne nur komprenebla, sed tute natura 
fakto, ke ni pensu, en unua vico, pri ni mem, pri 
niaj gepatroj kaj infanoj, pri niaj gefratoj kaj ge- 
parencoj, pri niaj amikoj kaj niaj kunbatalantoj en 
medioj, en kiuj ni, profesie aŭ idealisme, laboras.

Sed post tiu egoisma konfeso, tuj elspruĉas el 
nia brusto la penso* pri tiuj aliaj kcnatoj de ni kaj 
eĉ nekonatoj, kiuj en la militantaj landoj ankaŭ ĝis 
nun kunbatalis kun ni por sama idealo; pri la tut- 
monda Esperantistaro, kiu en sia koro suferas pro 
la endanĝeriĝo de fora amiko, kiam ne estas de 
apuda parenco.

Ni pensas pri niaj komunaj luktoj por la efektiv- 
igc de idealo de Homamo kaj internacia Frateco,

kiu, kun la vivo de milionoj da soldatoj, ankaŭ 
endanĝeriĝis serioze.

Ĉar se, en nia lando, de la unua tago de la mi- 
lito, estis alvokitaj al servado nia Liga Prezidanto 
D-ro Kempeneers kaj nia ligilo inter la nacia kaj 
la internacia movadcj S-ro G. Van den Bossche. 
ankaŭ en la diversaj grupoj, multnombre estis vo- 
kitaj al sama deĵorado, gvidamoj kaj helpantoj.

Kaj same okazas ankaŭ en aliaj landoj. Kaj tiel 
denove stagnas nia Afero !

Jam en la pasinta monato, ni decidis, malgraŭ la 
ckazantaĵoj, aaŭrigi la laboron kaj ni akiris la 
aprobon de nia Prezidanto, por la eldono plua d^ 
nia revuo.

Sed en tiuj ĉi speciale pezaj cirkonstancoj, en 
kiuj ankaŭ la materia vivo de la homoj sekvas tute 
neordinaran vojcn, ne plu sufiĉas decidi, pcr ke io 
efektiviĝu.

La numero de Septembro-Oktobro, anstataŭ 
aperi ĉe la komenco de la monato de Oktobro, do 
aperas kun prokrasto de pli ol monato. Tamen ni, 
en la lastaj tagoj, ankoraŭ interrilatis kun la gvid- 
antoj de la grupoj, por ke ili helpu nin aperigi tiun 
mmieron kun la programoj ĝisdataj. Sed fakte la 
grupa vivo en diversaj el niaj sekcioj iĝis ankaŭ 
malfacila, pro la foresto de bonaj kunlabcrantoj, 
pro la malfacilaĵoj pri konvenaj ejoj, k.t.p.

Tiu ĉi numero de « Belga Esperantisto » do ne 
povas alporti al la legantarO' la novaĵcjn ofte ĝoj- 
igajn, kiujn ni trovis precipe en la Kronika Parto, 
dum aliaj monatoj.

Sed tio ne malhelpos, ke la eldonado de la re- 
vuo estos daŭrigata.

Ĉio dependos de la okazontaĵoj kaj de la cir- 
konstancoj. Kaj ankaŭ, ni ne forgesu, de nia pro- 
pra volo, de nia propra labcro.

Ke tiuj, kiuj ne estas ĝis nun alvokitaj al milit- 
servo; ke tiuj kiuj ankoraŭ disponas pri sufiĉaj 
monrimedoj, pripensu antaŭ la jarfino tion, kion 
ili povas fari; tion, kion ili povas dediĉi al la daŭ- 
rigo de nia propagando en tiu tempodaŭro, dum 
kiu multaj ne povas helpi, nek laborante, nek, eĉ 
por kelkaj, kotizpagante.

M aur. J A U M O T T E .
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Elekto de delegitoj de I.E.L.
I •

Laŭ la statuto de I.E.L. la elekto de 
la Deleaitoj devas okazi dum aŭtuno
1939.

Laŭ la statuto de I.E.L., en Belgujo 
la Delegiton nomas Reĝa Belga Ligo 
Esperantista, interkonsente kun la Ĉef- 
delegito.

R.B.L.E. transdonas al la Grupoj la 
rajton prezenti la kandidatojn al tiu 
ofico, en la lokoj kie ekzistas qrupo de 
R.B.L.E.

La Grupestraroj bonvolu do aranĝi 
senprokraste elekton de la kandidatoj, 
atentante la regulojn de la statuto kaj 
de la Generala Regularo de I.E.L. Tiuj 
estas presataj en la Jarlibro de I.E.L. 
por 1938, sur paĝoj 32 kaj sekvantaj.

Bonvolu trovi sube la plej gravajn 
el tiuj reguloj.

S T A T U T O  D E  L E X .
§ 17. — En taŭgaj lokoj I.E.L. estas repre- 

zentata de Delegitoj, kaj se necese de Vic- 
Delegitoj kaj Fak-Ddegitoj. Ĉiu Delegito devas 
esti individua membro de I.E.L.

§ 18. — La Delegito varbas membrojn kaj 
funkciigas la servojn. La Delegiteco estas ho- 
nora ofico.

Ĝ E N E R A L A  R E G U L A R O  D E  I .E X .
§ 5. — La Delegitoj estas elektataj por servi 

al la membroj, kaj por reprezenti la Ligon. En 
unu loko estas nomataj unu Delegito kaj, laŭ
neceso, Vicdelegitoj kaj Fakdelegitoj.

Delegito devas esti Individua Membro de
I.E.L.

En landoj, kie ekzistas aliĝinta(j) asocio(j), 
Delegito devas esti membro de tia asocio.

Li plenumu laŭeble la jenajn kondiĉojn :
Li estu plenaĝa enlandano daŭre loĝanta en 

sia regiono, abonu kaj regule legu la oficialan 
revuon, bone konu la Esperantan lingvon kaj 
movadon ; klopodu havi bonajn rilatojn kun la 
lokaj Esperanto-Societoj. Li promesu, sub re- 
zervo de gravaj malhelpoj, zorge plenumi sian 
oficon dum almenaŭ unu trijara periodo.

§ 6 . — La Delegito prizorgas administrajn 
aferojn laŭ instrukcioj de la Centra Oficejo; 
konservas en bonordo la leterojn kaj doku- 
mentojn de sia ofico.

§ 7. — Vicdelegito helpas kaj anstataŭas la 
Delegiton. La reguloj starigitaj por la Delegito 
valoras laŭsence por li.

§ 8 . Fakaj Delegitoj estas elektataj por sia 
spcrto, kaj respondas al tiurilataj imformpetoj.

★

La Grupestraroj estas petataj aranĝi la 
elekton de la kandidatoj kiel eble plej baldaŭ 
por ĉiu loko, kie ekzistas grupo aliĝinta al 
R.B.L.E. kaj sendi al la Prezidanto 19, avenue 
Montjoie, Uccle-Ukkel, liston, kun nomoj de la 
proponataj Delegito, Vicdelegitoj kaj Fakde- 
legitoj. Por starigi tiun liston la grupestraroj 
bonvolu rigardi modelojn en la nunjara Jarlibro.

Kun samideana saluto.
Ch. Poupeye D-ro P. Kempeneers

Cenerala Sekretario. Prezidanto.

M I L I T O
A h o k o  ul 1k pucaj batal& ntoj. — 1K* £ .

La monstro, kiu portas la nomon Milito, 
venis inter nin. La unuan de septembro. Kaj la 
monstro jam formanĝis milojn da homoj. Neniu 
scias, kiam oni sukcesos katenigi la monstron. 
Ni esperu, ke tio baldaŭ okazos, kvankam ĉiuj 
antaŭsignoj avertas nin, ke ni -devos esti pretaj 
suferi longe sub la regado de Milito.

Kiuj suferas? Ĉu suferas vi, fratoj en Anglujo 
kaj Francujo? Ĉu suferas vi, amikoj en German- 
ujo kaj Polujo? Ĉu suferas ni en la neŭtralaj 
landoj? — Jes ! Nia sufero estas same granda. 
Ĉar ni scias, ke nun fratoj staras unu kontraŭ 
la alia, pretaj fari la krueian servadon al la 
monstro Milito. Nin dolore premas, ke momente 
Milito montriĝis pli forta, pli venka ol la ba- 
talanto Civilizacio.

Sed ĉu nij la  kunbatalantoj de Civilizacio, do 
nun subiĝos, ĉu ni klinos nian kapon sub la 
jugon de Milito? Ĉu ni lasu la monstron 
ekstermi kaj detrui la konstruajon, kiun ni ko- 
mencis pretigil Ni ja intencis proponi nian kon- 
struaĵon kiel hejmon por nia amiko Civilizacio. 
Ĉu ni nun forkuru de nia laboro? Amiko, ĉu 
vi forkuros ? Kunbatalanto, ĉu vi kapitulacos ?

Mi esperas, ke ne !

Mi kredas, ke ne !

Mi scias, ke ne !

Parto de nia Esperanto-domo povas esti 
detruota, kiam bombo eksplodas. Sed konstante 
ni csperantistoj daŭrigos ripari kaj plukonstrui. 
Kaj kiam fine nia amikino Paco revenos al la 
mondo, ŝi trovos, nia Espcranto-domo estas 
pli kampleta ol yi iam estis eĉ antaŭ la Milita 
epoko.

K ion  n i do  n u n  faru?

Amikoj en Svedujo, Norvegujo kaj en ĉiuj 
aliaj neŭtralaj landoj ! Ni daŭrigu nian Esper- 
anto-laboron precize kiel antaŭe! Ni aranĝu 
Espcranto-kursojn, ni partoprenu la kunvenojn 
de la Esperanto-kluboj pli vigle ol antaŭe ! Ni 
ekzercu Esperanton inter ni. Kaj se ni ĥavas 
"korespondantojn en fremdaj landoj, ni laŭ 
ebleco daŭrigu la korespondadon por tiaina- 
niere vigligi kaj apogi ilin.

Kaj vi, amikoj en la landoj, kiuj nun militas! 
Vi ankaŭ provu daŭrigi vian laboron ! Speciale 
sur la ŝultrojn de la sinjorinoj estas metata la 
ŝarĝo prizorgi nian movadon. Sinjorinoj, faru 
vian plejbonon, por ke viaj edzoj, viaj fratoj 
kaj amikoj, kiam  ̂ ili revenos hejmen de la mi- 
lito, trovu ke vi fidele zorgis pri nia Esperanto- 
domo ! Estu certa, ke vi ricevos ilian plej ko- 
ran, plej profund?" dankon ! Estu ccrta, ke la 
koro de viaj Esperanto-soldatoj estos plena je 
plorsenta kortuŝo kaj je amplena fiero pro via 
volo daŭrigi la ĉefverkon de ilia v iv o ! Ĉar 
Esperanto ja por multaj el ni fakte estas nia 
ĉefa vivtasko.

Tiel vi laboru ! Kaj nun pri Internacia Esper- 
anto-Ligo.

Jam en la pasinta printempo IEL decidis per 
sia Filia Oficejo en Stockholm organizi inter- 
ŝanĝon de korespondaĵoj inter militaj landoj. 
Tiamaniere ni celas krei kontakton inter milit- 
kaptitoj kaj 'iliaj tamilianoj. Cetere mi povas

\ ' 0 tc.
informi vin, ke tiu koresponda servo jam 
menciĝis. La adreso de Filia Oficejo esLcfe 
Intemacia Esperanto-Ligo, Tegelbacken, St<J 
holrn, Svedujo. La Filia Oficejo promt 
plenan lojalecon kaj pretecon servi en tiu k :: l' 
po. Memoru, ke temas pri leteroj (ne kartckca 1 
kaj ke la enhavo devas havi privatan kan;: 'i 
teron. Por kovri afrankelspezojn, bonvolu jjj 
doni intemacian respondkuponon.

Ankaŭ la redakcio de « Heroldo de Esjlf: 11 

an to » jam publikigis sian pretecon, servi 
tiu senco ke ĝi peradas privatajn leterojn ii 
militantoj landoj, kaj anka jam ekfunkci 
tiun servon.

E sp e ra n to -K o n g re so  :

Ĉiujare ni kutimas havi mondkongreson 
Esperanto. Kaj tiu kongreso estas por ni 
grava, ke ĝi ŝajnas al ni esti ia kulmino de 
jaro. Ni ja volonte faras longajn vojaĝojn, 
ni volonte ŝparas monon dum tuta jaro 
havi eblecon partopreni la manifestacion 
Esperanto.

: i®

CliSC

f e l
Mll
F-iso
ko!
i-x
S-ro
b,

En 1940 la mondkongreso okazus en N 
seille. Tio nun ne estos ebla. Sed ĉu ĉiuj po v 
al esperantista kongresejo nun estas fi 
ŝlositaj? Tute ne ! En la Nordo la pordoj 
koraŭ estas larĝe malfermitaj. Ĉu ni do 
aranĝu kcngreson aŭ konferencon en iu nc 
landa urbo ? Jes, kompreneble !

Ni ĉiam volas vidi iun celon antaŭ
ProksLman celon. Pro tio mi jam sendis in 
leteron al ĉiuj skandinavaj kaj baltaj laij;.
partopreni « Balt-Skandinavan Konferencor

>13

b]
Fiffl

F-iac
tk

ko

F-ddkiu okazu sub la devizo: « Nordo en k 
laboro ». Tiu konferenco okazos en la son 
1940 en Oslo aŭ Stockholm. Post unu moi^ 1 

ni informos pri la detaloj. Jam nun mi ta S® 
diru, ke la konferenco celas diskuti ne |Sĝ& 
esperantajn aferojn sed ankaŭ aktualajn 
munajn temojn por la neŭtralaj landoj, specj.. 
por la nordaj landoj. Estas memjcomprene; , 
ke ankaŭ Nederlando kaj Belgujo estas invi i 
al la konferenco. Sed pro la longa distanco FJ 
pro la danĝeraj vojaĝoj mi ne povas antaŭ':c 
multnombran partoprenon el tiuj landoj. — •*>. 
eble Belgujo kaj Nederlando aranĝu prop-n 
konferencon.

Esperantistcj en la baltaj kaj skandin;
landoj ! Vi nun vidas, ke ankaŭ venontjan 
havos eblecon partoprem esperantan maniie J
cion. Estu certa, ke la konferencaranĝa :: 
faros sian pleieblon por ke vi ĝuu belan l^. 
ferencon. Jes, mi eĉ kredas, ke tiu konferera

*iU3

Jen la  p e r s p e k t iv o j!

I:
to

Kvankam )a eksteraj cirkonstancoj do 
mente povas aspekti krizaj kaj malfavoraj, 
tamen nun vidas, ke ne estas ia ajn kaŭzo i ^  
esperi aŭ rezigni. Per forta volo oni ce^ 
povas movi montojn. Ĉar ni havas tian vo . 
ni ne timas la estonton, ĉ a r :

la  e s to n to  es to s  n ia  !

estos subtenata de pli forta entuziasmo ka 
pli forta solidara sento ol kongreso en ĵji-r 
periodo.

%
h

3

V iv u  E s p e r a n to !

*
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Niaj c in ja ra j naeiaj M ongreioj
Ktl Dum la Kongreso en Loveno estis decidate, ke la Kongreso 1940 okazos en 

'itnako.
Pro la nunaj cirkonstancoj, ne estas jam antaŭvidebla, ĉu tiu Kongreso efektive 

, vos okazi en tiu valona urbo.
jT Sed se nia kara lando havas la ŝancon resti ekster la konflikto la samideanaro
» «

r.»{:os ĉiuokaze alvokata al ĉeesto se ne de plena kongreso, almenaŭ al ĝenerala kun- 
~ ,no, kiu povus tiam okazi en la plej oportuna loko, ekzemple la ĉefurbo, kaj dum 

/ ĉiu havus la okazon, reĉerpi en komuna kunestado, la necesan kuraĝigon por 
‘onta laboro.1

Ni tamen esperu ke antaŭ tiu tempo, la horizonto pliheliĝos ree kaj ke ni povos 
^iŭrigi en reakirita paco, nian komunan laboradon por nia alta Celo.
EC0B.se

N IA  K O N G R E S O  1939

N IA  K O N G R E S O  1940a

i yjc
,a kompleta listo de la aliĝintoj al la 
lgreso 1939.

. S-ro R. Marghem, Marcinelle.
°Ĵ  S-ro P. Kempeneers, Bruselo.

a s  o r ;
Ue

i. F-ino Y. Thooris.Bruĝo.
S-ro M. Jaumotte, Antverpeno.

a ti1.

tr i. S-ro A. Tassin, La Louviere. 
miiesc. S-ro Ch. Poupeye, Bruĝo.

. S-ro Aug. Faes, Antverpeno. 
i. S-ro L. Cogen, Ninove.

S-ino Faes, Antverpeno.
1 '. S-ino Kempeneers, Bruselo.

. S-ino Jaumotte, Antverpeno. 
r S - r o  J. Alofs, Bruselo.

• F-ino M. Jacobs, Bcrgerhout*
:. F-ino J. Loquet, Wilrijck.
. S-ino Staes, Koekelberg. 

d  £*■ . F-ino Obozinsky, Bruselo. 
sc-. S-ro Hasselier, Kerkrade. (N.) 

. S-ino Schoofs, Antverpeno. 
F-ino Hofkens, Antverpeno. 
S-ro Ach. Wauters, Berdiem. 
S-ro Castel, Ganshoren.

3Ull--. S-ino Castel, Ganshoren. 
jjjjpit:. S-ino Van Wanseele, Alost. 
atlti.:. S-ro Moy Thomas, London. 
antbi . F-ino Kestens, Bruselo. 
tbC S-ro M. Wauters, Loveno.
>e2-'. F-ino Jennen, Bruselo.
!au;. S-ino Poupeye, Bi*uĝo.

Sino Alofs, Bruselo.
S-ro Alofs, Andre, Bruselo.

. S-ro L. Sdioofs, Antverpeno.

. F-ino Nachtergael, Gento.
3j & S-ino Petiau, Genco.
1«̂ '. S-ino Cogen, Ninove.
0 - ’. S-ro Van der Echt, Woluwe.

S-ro Molle, Charleroi.
" . S-ino Molle, Charleroi.

. S-ro Penninck, Walcourt.

ovaŝ
w
3DĈ! "

S-ro R. Jaumotte, Wilrijck.
S-ro Hart, Bruselo.

. S-ino Hart, Bruselo.

. S-ro Cafonette, Walcourt.

. S-ro Severin, Charleroi.
• #

'. F-ino Meuws, St-Andre-Bruĝo.
S-ino Waterlot, Marcinelle.

jkli
S-ino Jacobsahn, Bruselo.

. S-ro Degreef, Montigny-sur-Sambre.

. S-ro Jaccbsohn, Bruselo.

. S-ro Raes, Jette.

. S-ro Van Roye, St-Andre.

. S-ino Van Roye, St-Andre.

52. S-ro Bramkamp, Scheveningen. (N.)
53. S-ino Bramkamp, Scheveningen. (N.)
54. F-ino Bramkamp, Scheveningen. (N.)
55. S-ino El'worthy, Mariaburg.
56. S-ro Demoulin, Charleroi.
57. S-ro Van Goch, Antverpeno.
58. F-ino C. Faes, Antverpeno.
59. S-ro Decoster, Bruĝo.
60. F-ino J. Morrens, Antverpeno.
61. F-ino J. Dubois, Antverpeno.
62. F-ino Van Acker, Anverpeno.
63. S-ro M. Roost, Antverpeno.
64. S-ro Zichet, Loveno.
65. S-ro L. De Hondt, Antverpeno.
6 6 . S-ino J. De Hondt, Antverpeno.
67. S-ino Gruslet, Gento.
6 8 . F-ino J. Plyson, Bruselo.
69. F-ino L. Plyson, Bruselo.
70. S-ro Gheppe, Paturages.
71. F-ino Montens, Loveno.
72. S-ro Sprongers, Loveno.
73. S-ro Groverman, Gentbrugge.
74. S-ro Touseyn, Jabbeke. ( WV1.)
75. S-ro Blaise, Morden (Anglujo).
76. S-ino Tasse, Merbes-le-Chateau.
77. F-ino C. Willems, Bruĝo.
78. F-ino M. Willems, Bruĝo.
79. S-ro Timmerman, Gento.
80. S-ro Vandevelde, Merelbeke.
81. S-ro Douchamps, Jette.
82. S-ino Douchamps, Jette.
83. S-ino Leconte, Marcinelle.
84. F-ino Van Daele, Bruĝo.
85. S-ino Pierre, Bruselo.
8 6 . F-ino IPierre, Bruselo.
87. S-ino Tassin, La Louviere.
8 8 . S-ro Tassin (fils), La Louviere.
89. S-ro L. Ritschie, Antverpeno.
90. S-ro G. Van den Bossche, Antverpeno.
91. S-ino J. Van den Bossche, Antverpeno
92. S-ro Maes, Bruselo.
94. S-ro Maes, Bruselo.
95. S-ro Nyssens, Bruselo.
96. F-ino Nyssens, Bruselo.
97. S-ro Willot, Loveno.
98. F-ino Pollak, Etterbeek.
99. S-ro De Mayer, NiveUes.

100. S-ro Roland, Tirlemont.
101. S-ro W alter de Ravet, Antverpeno
102. S-ro Veldhaens, Tirlemont.
103. S-ino Haudebinne, Tirlemont.
104. S-ro Rodeyns, Tienen. i
105. S-ro Mineur, Wasmes.
106. S-ro Vermandere, Bruselo.

La 56 membroj de la honora gvardio 
de la Kongreso 1940.

D -ro  P . K em p en eers  
F - in o  Y . T h o o ris .
S -ro  M . Jau m o tte .
S -ro  A n d re  T a ss in .
S -ro  C h . P o u p e y e .
S -ro  L . C o g en .
S -in o  K em p en eers .
S-lino Jau m o tte .
S -in o  A . T a ss in .
S -in o  S choofs.
S-iino C h . P o u p e y e .
S -ro  A . F a e s .
S -ino  L. F a e s .
F - in o  Jacobs.
F -in o  L o q u e t.
S -ro  F . P en n in ck .
S -ro  A . T a s s in  (JEilo).
S -ro  G . V a n  den  B ossche.
S -in o  G . V a n  den  B ossche.
F - in o  J. V e rh e ls t.
S -ro  P . N y sse n s .
F -in o  N y sse n s .
S -ro  R c d e y n s .
S -in o  F . S taes .
F -in o  O b o z in sk i.
S -in o  P . H asseLier.
S -ro  A ch . W a u te r s .
S -ro  M o y  T h o m a s .
F -in o  K estens.
S -ro  L eon  S ch o o fs .
F in o  Jennen .
F -in o  N a c h te rg a e l.
S -in o  P e tia u .
S -in o  L . C o g en .
S -ro  R . Jau m o tte .
S -ro  B ram k am p .
S -ino  B ram k am p .
S -in o  E lw o r th y -P o s e n a e r .
S -ro  J. V a n  G o ch .
F -in o  C ecile  F a e s .
S -ro  D e c o s te r .
F -in o  M o rren s .
F - in o  D u b t is .
F - in o  V a n  A ck e r.
S -ro  M arce l R o o st.
S -ro  D e  H o n d t.
S -ino  D e  H o n d t.
F - in o  G ru s le t.
F - in o  Ju lia  P ly so n .
F - in o  L ou ise  P ly so n .
F -in o  C e d le  W ille m s .
F -in o  M ad . W ŭllem s.
S -ro  T im m erm an s.
S -ro  D o u c h a m p s .
S -ino  D o u ch a m p s.
S -ro  V a n d e v e ld e .

Mf resta lidclaj
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B D ) L € }  A  K J t O i H l K O
G R U P A  K A L E N D A R O

ANTVERPENO. —  R eĝa  Esper- 
anto-G rupo « La V erda Stelo  ». —
Kunvenejoj « De W itte  Leeuw »f 
Frankrijklei, 4, Avenue de France, kaj : 
Lge Leemstraat, 127, Lge Rue d'Ar- 
gile : ĉiusabate je 21 a h.

Pro la remalfermiĝo de la kafejoj kaj kun- 
venejoj vespere, la kunvenoj de nun povos ree 
okazi en « W itte Leernv», krom la esceptoj 
ĉiumonate antaŭvidataj.

La programo por la sekvontaj semajnoj estos 
starigata kaj komunikata dum la kunsido de la 
18-a, kiu okazos en « W itte Leeuw » akurate 
je la 2 1 -a horo.

BRUĜO. —  Bruĝa Grupo E sperant- 
istat R eĝa Societo . —  Ĉiumarde, je la 
20-a. —  SIDEJO : « Gouden Hoorn- 
Cornet d ’O r », placo Simori Stevin. tel.
314.59.

Nur kiel memorigilo.
3-an de Okt. : Redaktaj ludoj« Kion vi faris 

por Esperanto dum la lasta semajno? » (Prez. 
F-ino. Y. Thooris.)

10-an : Legado kaj klarigado de « Belga 
Esperantisto » (Prez. S-ro. Ch. Poupeye.)

17-an : S-ro J. Drubbel parolos pri « Nia 
Biblioteko » Prez. F-ino. M. Huyghe.)

24-an : Kantvespero, Gvidado : S-ino Pou- 
peye, piano : S-ino Van Roye.

31-an: F-ino Suzanne Van den Berghe parlos 
pri « Mia vojaĝo ejn Nederlando» (Prez. 
S-ro J. Drubbel.)

Merkredon, 1-an de novembro, je la 10 3/4-a 
en la Sankta Georgostrato : Sekvantaro al la 
Milita Tombejo.

7-an de nov. : Kartludado ( Prez. S-ro H. 
Van Roye.)

14-an de « Fajrujo aŭ Hejtotubaro ». Debato. 
Prez. S-ro K. Decoster.

21-an : Duopa babilado (Prez. F-ino. A. Boe- 
reboom.)

28-an : Humoraĵoj (Prez. S-ro. G.E. Guil- 
laume.)

5-an de decembro : S-ta Nikolao-vespero. Ĉiu 
alportu nekonatan donaceton. Prez.: S-ro Ch. 
Poupeye.

12-an: Kamenhof-vespero. Prez.: F-ino Y. 
Thooris.

19-an: Legado de B. E. aŭ kartludado. 
Prez.: S-ro H. Van Roye.

26-an : Gaja jarfina vespero: Banjoludado 
sub gvidado de Ges-roj de Vooght: Prez.: ?

N. B. — KURSOJ : Kurso por progresantoj 
okazas dum la unua horo de ĉiu kimveno — 
krom tiu de la 26-a. Oni alvenu do akurate je 
la 2 0 -a kaj alportu notlibreton.

Elementa kurso povus baldaŭ esti donata,
■ *V »  •- » i  ^  _  r  v  , . j

kondiĉe ke sufiĉaj interesuloj sin anoncu. La 
membroj estas nepre petataj komuniki senpro- 
kraste^al la komitato, nomojn kaj adresojn de 
eventualaj lernantoj. .

BIBLIOTEKO: malfermata ĉlumarde de la

19,30-a ĝis la 20-a en la Sidejo. Multaj novaj 
libroj ; luprezo: 0 fr. 25 por DU semajnoj. 
Bibliotekisto: S-ro J. Drubbel. Tie ankaŭ sam- 
tempc vendado kaj mendado de esperantaĵoj : 
libroj, steloj, poŝtkartoj, leterpapero, ktp. — 
Magazenisto: S-ro K. Decoster.

HELPA VENDEJO de esperantaĵoj ĉe F-ino 
M. HUYGHE, Potterierei, 1, quai de la Pote- 
rie. (Helpa Poŝtoficejo). Tel. 315.61.

BRUSELO. — « E sperantista  Bru- 
seJa G rupo ». — Kunvenejo : « Hotelo 
Albert I », Placo Rogier, 10, ĉiulunde : 
de la 8-a ĝis la 10-a.

nur kiel mcmorigilo.
Lundon la 4-an de Septembro: S-ro Jacob- 

solm parolos pri io ajn.
Lundon la 1 1 -an: S-ro Seltzer raportos pri 

svisa antologio.
Lundon la 18-an: S-ro Mooj gvidos « varian 

vesperon ».
Lundon la 25-an : F-ino Kestens parolos pri 

modo kaj organizos amuzaĵojn.
Lundon la 2-an de O ktobro: F-ino Jennen 

gvidas.
Lundcn la 9-an : S-ro Van der Stempel gvi- 

das.
Lundon la 16-an : F-ino Obozinski kaj S~ro 

Mooj gvidas.
Lundon la 23-an : F-inoj Emst kaj Pierre 

gvidas.
Lundon la 30-an: S-inoj Staes kaj F-ino 

Plyson gvidas.
Lundon la 6 -an de Novembro : Preparado de 

Zamenhofa tago.
Lundon la 13-an: S-ro Buenting gvidos no- 

van kantlernadon.
Lundon la 20-an: S-ro Baruch, kiu vojaĝis 

en Estonio, faros paroladon pri tiu lando.
Lundon la 27-an : S-ro Selzer farcs raporton 

pri legado.
Lundon la 4-an de Decembro: Surpriz-ves- 

pero.
Lundon la 11-an: Zamenhofa tago programo 

(ne jam konata). Ĉiuj estos petataj ĉeesti.

La kursoj de S-ro Vanderstempel (perfekt- 
iga) kaj tiu de F-ino Obozinski (ekmenta) 
funkcias regule de la 8 -a ĝis la 9-a ĉiulunde.

G R U P A J R A P O R T O J
ANTVERPENO. — « Reĝa Esperanto-Gru- 

po « La Verda Stelo». — Dum la du unuaj 
monatoj de la mobiliza periodo, ĉiuj kunsidoj 
okazis en la kunvenejo, kiun B.E.I. disponigis 
en la « Esperanto-Domo», Lange Leemstraat.

La grupo tie povis okazigi ĉiujn progra- 
mercĵn ordinare antaŭviditajn, kram mitulman- 
ĝo, kiu okazis en apuda kafejo « Ducal », kaj 
kiu iĝis duoble agrabla pro surprizoj de S-ro 
Vermandere. Post la 10-a horo ĝi estis daŭri- 
gata en la Esperanto-Domo.

Novaĵo estis la forlotumado ĉiuvespere inter 
la ĝustatempe alvenintaj gemembroj, de bela 
libro el la Esp.-literaturo.

BRUĜO. — Bruĝa Grupo Esperantista, R< J 
S odeto : La 11-an de Julio, multaj membp^ 
kunvrenis Grandan Placon, « Cafe de la Bo ’ 
s e », ĉe samgrupanino S-ino Ohristiaens, 
tie aŭskulti sonorilarkoncerton. ; --zŭ

P  *

La unua duono de la kunveno de la 18-a 
julio estis dediĉata al legado de B.E., kaj t 
dua al kantado.

Esperanta kartludado, sub gvidado de S ::' “ 
Van Roye, agrabligis la kunvenon de la 2 !^ s" 
de julio. Gajnis : S-ino Ponpeye, F-ino ■ 
Tanghe kaj H. Van Roye.

Debato « Por aŭ' kontraŭ filatelio» es i y j 3

kompetente prezentata de S-ro H. Van Rof ' ' 
la 1 -an de aŭgusto. S-ro R. Groverman paro;:: 
pri la historio de la poŝtmarkoj. ; - 3

I.E.L.-vespero, sub prezideco de F-ino 
Thooris, okazis la 8-an de aŭgusto. S-ro Spo ̂  
ankaŭ rakontis kiel la novaĵo pri la naskiĝo 
la princino Irene estis diskonigata al la Nedpi® 
landa popolo kaj al la kolonioj.

La 15-an de Aŭgusto ne okazis kunveno 
la festotago.

La kunveno de la 22-a de Aŭgusto es+^ 
agrabligita per la vizito de malnova franca r® 
mideanino, S-ino Grafino de Bereny...kaj mp-at 
gajigata pro la anonco pri la morto de la tklove 
fervora angla samgrupano, S-ro T. Llo fe; 
( +  19-8-39). Antaŭ staranta ĉeestantaro, F-i :..a 
Thooris, prezidantino, rememorigis pri la j; -;;x 
kora fervoreco de tiu maljuna samideano, k ^  
malapero ĉagrenigas ĉiujn. n3;

La 29-an de Aŭgusto, S-ro G. Groothatett
% I

belege antaŭlegis en propra traduko la kortuŝj.:.; j 
legendon pri la Reĝino Astrid. Traduko 
prezentado estis perfektaj. Post longaj aplaŭd î  ̂
F-ino A. Boercboom, kiu prezidis, kore dan 
kaj gratulis S-ron Groothaert, name de ĉiuj.

Intima babilado plenigis la kunvenon de u ijj 
5-a de septembro. Estis decidata ke la semajkil}; 
kunvenoj estos daŭrigataj malgraŭ ĉiuj 
tempaj malhelpaĵoj kaj ankaŭ ke la duono det: 3 

« Soldo por Esperanto » estos dediĉata al sii 
teno de la organizaĵo por « La Pakajo de -4 ĉ:d 
Soldato ». Jĵ (

La 12-an de Septembro, denove esperai 12e 
kartludado. G ajnis: S-inoj Poupeye kaj 
Roye, kaj F-inoj S. Vanden Berghe kaj N 1 

hieu. La sinjoroj do ricevis severan baton!

S-ro H. Van Roye gvidis portretludon d r 
la kunveno de la 19-a de septembro.

h

r?
ĵ ŝetv
fe

Dimanĉe, 24-an de Septembro, F-ino S. V;
IZI
:?atrc

den Berghe gvidis dudekon da samgrupanoj 
la fama Me.nling-ekspozicio. Kiel pentroart

U

ino ŝi plej kompetente donis bonegan klaricj ' 
en Esperanto, kio ankaŭ prcpagande efikis 
la mu no.rbraj vizitantoj. #,bc

S-ro G. E. Guillaume gvidis la humoraĵvJi j] 
peron de la 26-a, rakontante, kun la helpo 
diversaj ĉeestantoj, multajn ridigajn anekdott■>,. 
Tiu kunveno estis la lasta, kiu povis olcazi 
la Salonego Brangwyn, kies estroj, Ges-roj . .j 
hansart, forloĝas al Sint-Kruis. F-ino Thool 
atentigante pri tio, direktis varman dankon I.> 
la ĉeestanta S-ro Vital Jehansart, pro lia j|, ;. 
kvarjara bonega gastigado de la grupo. Vi^.
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taj kunvenoj okazos en la sidejo « Gouden 
iorn — Cornet d’O r ».

poamki[>um libertempaj semajnoj, D-ro Kempeneers 
-czidis kaj agrabligis niajn kunvenojn, majstre 

Li;ante humoran romanon de Jerome k Jerome 
Insiaitsfri homoj sur boato».

La 14-a de Aŭgusto, S-ro Holmes, prezidanto 
> d  l a londona esperantista grupo, gasto de familio 
le B£ >rre, vizitis nian grupon kaj ensekretigis nin 

vespero laŭ angla modo. Sinjorino Holmes 
idadc; rmis la ĉeestantojn per bela kantvoĉo. Ĉiuj 
:onc: ;speroj gaje finiĝis ĉu per kantoj ĉu 'per hu- 
ieye, Fpraĵoj aŭ daneoj.

★

filatel: La 3-an de oktobro, sub prezido de F-ino 
H. V: looris, la ĉeestantoj faris ĉiuj mallongan re- 
iveraickton pri la demando: « Kion vi faris por 

ip. dum la lasta semajno? » La korektitaj ver- 
f. jetoj estis poste laŭtlegataj.

;to.k La 10-an, S-ro Poupeye donis la unuan leci- 
ilaH>on de la kurso por progresantoj. Multaj stu- 
taal maj gemembroj ĉeestis. Poit tio okazis agra- 

a interbabilado.
:sk:La 17-an, F-ino Thooris donis la duan leci- 

on de tiu kurso, post kio, S-ro Drubbel faris 
} opagandan paroladeton favore de la giupa 

Kjvafejlloteko.
reiiv. La 24-an, post la 3-a leciono donata de S-ro 
jortcc: >n Roye, okazis kantado sub gvidado de 
■rc 1 linoj Poupeye kaj Van Roye.
stantrLa 31-an la grupo havis la plezuron akcepti 
gisp- viziton de S-ino kaj F-ino Braukamp el 
a.T.ie::'heveningen (Ned.), kiuj restadis dum kelkaj 

ĵoĵ en Bruĝo. S-ro Poupeye donis la 4-an le- 
(rsjpnon de la supera kurso, kaj S-ro Spoom, 

k0 farrŭrigis sian paroladon pri « Cindrigo » jam 
’[raijj'mencitan dum la antaŭa kunveno.

ocgaĵ La 1-an de novembro, multnombra delegitaro 
is, kori: la grupo partoprenis kun la flago en ia tu- 
sek-bra sekvantaro el la Milita Tombejo.
.jvj,; La 7-an, S-ro Van Roye, anstataŭante 

l̂j inon Thooris malhelpatan, donis la 5-an le- 
gfjj; Dnon. Dum la dua parto de la kunveno, la ĉe- 

tantoj multe amuziĝis per Esperanta kartlu-
edcoi^0,

p .,; Dum ĉiu kunveno estis farata la kutima mon- 
ilekto « Soldo por Esperanto ». La ducno 

la kolektitaj sumoj estas ĉiumonate dediĉata 
L la « Pakaĵo de la Soiaato ». La grupo an- 
^  ŭ jam sendis Lsp.-lioiojn al kelkaj interes-
N^ntaj soldatoj.
eran b*2

Festo de la 10-an de Julio
La Prezidantino bonvenigas la novajn mem-irtretp-

nbro. Djn (novajn esperantistojn, gelernintojn de la 
F-::o:rsoj ĵusfinitaj). Ĉiu « baptinfano » havas ĉu 

iĉiŭp ptopatron, ĉu baptopatrinon ; ili sidas tiama- 
el pe:">re: unu baptopatrino apud sia baptofilo,
jacgaôu baptopatro apud sia baptofilino ; tuj regas 
ĵĉnde(-reco, bonhumoro kaj gajeco ! (For la pensoj 

i la severaj eksterokazaĵoj !).
...Unue, hore, oni kantas « la Espero », serioze.
jste venas la gaja parto, F-ino Kestens kantas

ualâ
oj,; $  . , ,

t strcfo, kun la rekantado la baptoinfanoj ri-
« Lulkanton » de Mozart, kaj ĉe la fino de

^Lvas de la gebaptopatroj : suĉboteleton, suĉi- 
£ -l, suĉinfanan amuzilori, dormĉapojn kaj fine,
F-î  ' - .^erajojn.
nan
rt. f  
laS^

Liu numero tre bone sukcesas : ĉiuj ridas, eĉ 
adas kaj ridegas...

Poste, S-ro Kempeneers faras parcladon,
fraŭlino talente kantas, oni instruas novan

• * *

kanton (Georgo kaj Lizbeto) tre gajan, oni 
faras tombolon, ĝeneralan ronddancon, kaj fine 
eĉ la « suĉinfanoj » dancadas sufiĉe malfrue,

Ni firme esperas ke ĉiuj la partcprenantoj 
restos fidelaj, kaj ke, proksiman jaron, ĉiuj 
baptinfanoj fariĝos baptogepatroj !

Malgraŭ la malfacilaj cirkonstancioj, la 
kunvenoj estas sufiĉe bone kaj nombre sekvataj. 
Ni plenigis la antaŭviditan programon, tiama- 
niere: F-ino Kestens faris paroladon pri
Modo... interesan eĉ por la Sinjoroj, S-ro Mooj 
gvidis enigmojn kaj problemojn kelkfoje tre 
malfacilajn sed ĉiam tre amuzajn kaj instruig- 
a jn ! F-ino Jennen donis, kun muitaj doku- 
mentoj, paroladon pri nia intemacia kongreso 
cn Bemo. S-ino Ernst bonege propagandis por 
la grupa biblioteko, interalie resumante partion 
de « Viktimo » de Baghy. S-ro Selzer ankaŭ 
faris raporton pri la « Svisa Antologio » de 
Berno alportita de nia sindonema Sinjorino 
Staes. Ĉiuj kunvenoj plaĉis al la ĉeestintoj ; 
bedaŭrinde ili ĉiam devis fini je la 2 2 -a sen- 
kompate !

GENTO. — Gcnt'a Grupo. — Dimanĉon, 
18-an de Junio, la Grupo havis sian ĉiujardu- 
onan oficialan kunsidon; ĝi konsistis el raporto 
de S-ro Fr. De Man pri la stato de la kaso, 
kaj elekto de du komitatanoj.

La kaso estas en ekvilibro danke al la mal- 
avareco de kelkaj grupanoj, kiuj pagis rimar- 
kinde pli ol la ordinara kotizaĵo.

La komitataneco de F-ino J. Nachtergaele kaj 
de S-ro Fr. De Man finiĝis en Junio 1939. 
Estante reelekteblaj, ili estas reelektitaj sen 
voĉdono (sed kun aplaŭdoj de la ĉeestantoj), 
ĉar aliaj kandidatoj ne sin prezentis. La komi- 
tato konsistas nun : 1°, ĝis Junio 1941, el tiuj 
du fidelaj kaj sindonemaj personoj ; 2°, el S-inoj 
De Rijcke kaj Gruslet, kaj S-ro Vandevelde, 
kies komitataneco finiĝos en Junio 1940.

Tiu kunsido okazis en ĝardeno, ĉe la redakt- 
ejo de la grapa Bulteno « Klopodo». Tie, en 
la agrabla Junia aero, post la oficialaĵoj, F-ino 
Van de Vijver kaj S-ro Timmerman diris la 
amuzan teatraĵeton « Amo kaj Proverboj »; ĉiuj 
ĉeestantoj, eĉ la novuloj, ŝatis la prononcma- 
nieron de la gekontraŭuloj, kiuj, je fino de 
1’afero, akordiĝas. Ili meritas grandan dankon.

La agrabH dimanĉa tagduono kompletiĝis 
per kafa manĝeto, leksikona kartludo, kaj di- 
versaj aliaj amuzajoj.

★

En la komenco de Oktobro, okazis unuagrada 
ekzameno ; sukcesis : F-ino A. Van Wassen- 
hove, kun « m erito»; kaj S-ro D. Lustig, kun 
« plej granda merito ».

La Grupo intencis komenci novan lecionaron 
en Septembro ; sed, pro la minacantaj okazaĵoj, 
ĝi estas prokrastita.

Fine, la 24-an de Oktobro, malgraŭ la ne 
favoraj cirkonstancoj, ni faris publikan kunsi- 
don, dum kiu S-ino De Rijcke tre kcmpetente 
klarigis la tutan aferon de la internacia helpa

P R E Ĝ O  D E  LA E D Z IN IĜ O N T A J
FR A Ŭ LIN O J

Ho, Dio, kiun mi genue petas,
Faru ke mi edzon trovas ;
Ke li estu granda aŭ malaltkreskant’, negravas, 
Sufiĉas ke el junulinee’, mi eliras !
Ne sendu min drinkulon 
Malŝparant’ aŭ frenezulon:
Ke li amu min kaj bone sian panon gajnu, 
Estas la feliĉo nura, kiun mi enviu.
Nian hejmon mi gajigos,
Kaj bone lin, do, al mi ligos !
Li estu fort’, kaj ke-al mia malfortem’
Faru li rempar' de karesem’.
Venu, ho amanto, rapidege,

0

Animo mia vin atendas, sentimege.
Ciuj laŭdas mian afablecon 
Kaj malamas mi la fraŭlinecon !
Mi dezirus vidi, en lulilo ĝia 
Radiantan, kiel estaĵo pia,
Anĝelon, kiu lin similus,
Kaj kiun kun ni multe amus !

(E1 franca lingvo tradukis H.V.R.).

lingvo, pere de 65 novaj lumbildaj tabeloj 
aranĝitaj de la prezidanto de la Grupo.

La unua leciono okazis la 31-an de Oktobro. 
Samtempe rekomenciĝis la kompletigaj lecionoj 
por grupanoj. S-ro De Man gvidas la unua- 
gradajn lecionojn; S-ro Vandevelde, la aliajn.

FAM ILIA K RO N IK O  
G R A T U L O J :

Al S-ro Guillaume Loquet, membro de « L<. 
Verda Stelo », Antverpeno, pro lia edziĝo kun 
F-inoRenee Rellecom (2-IX-39).

A1 G-roj Armand De Hondt-Standaert pro la 
naskiĝo de fileto Eddy, kiu estas nepeto de 
S-ino V-ino De Hondt, neveto de G-roj Louis 
De Hondt-Hubcns kaj kuzeto de S-ro Henri De 
Hondt, ĉiuj fideluloj de « La Verda Stelo », 
Antverpeno.

A1 S-ro Leŭtenanto kaj al S-ino W illy Mar- 
le, pro la naskiĝo de fileto Rene (21-10-39).

K O N D O L E N C O J :
Pro la morto, je 93-jara aĝo, de S-ino Loy- 

kens, vidvino de S-ro J. Loquet, avino de S-ro 
G. Loquet, de G-roj M. Jaumotte-Loquet kaj 
de F-ino J. Loquet, kaj pra-avino de S-ro W al- 
ter de Ravet kaj de S-ro Roger Jaumotte, ni 
prezentas niajn kondolencojn al ĉiuj tiuj ge- 
membroj de « La Verda Stelo» Antverpeno 
( 19-X-39).

Pro la morto de ŝia patrino, ni prezentas 
niajn amikajn kondolencojn al F-ino I. Cal- 
laert, membrino de la Genta Grupo kaj al ŝia 
familio.

A1 F-ino Marguerite HLIYGHE, komitatan- 
ino de la Bruĝa Grupo, pro la morto de ŝia 
patro, S-ro Victor HUYGHE (8-11-39). La 
karmemora formortinto estis varma simpatianto 
de nia movado kaj ofte faris utilajn servojn al 
la Bruĝa Grupo.
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La unuaj publikaj paroloj de 1’majstro
/e  tiu ĉi momento, kiam denove nia Idealo estas en danĝero, plej bone estas relegi la parolojn d( 

1’Majstro.
Tial ni hodiaŭ represas ĉi sube la unuan parol adon eldiritan de D-ro Zam enhof ĉe la unua Kon 

grero de Esperanto en Boulogne-sur-M er la 5-an de Aŭgusto 1905.

Estimataj Sinjoroj kaj Sinjorinoj !!

M i salutas vin, karaj Samideanoj, fratoj 
kaj fratinoj el la granda tutm onda homa 
familio, kiuj kunvenis el landoj proksimaj 
kaj malproksimaj, el la plej diversaj regnoj 
de la mondo, por frate premi al si reci- 
proke la manojn pro la nomo de granda 
ideo, kiu ĉiujn nin ligas. M i salutas vin 
ankaŭ, glora lando Francujo kaj bela urbo 
Bulonjo-sur-M aro, kiuj bonvole oferis 
gastamon al nia kongreso. Mi esprimas 
ankaŭ koran dankon al tiuj personoj kaj 
institucioj en Pariszo, ki-uj ĉe mia trapaso 
tra tiu ĉi glora urbo esprimis sub mia adre- 
so sian favoron por la afero Esperanto, 
nome al s-ro la ministro de Publika 
Instruado, al la U rbestraro de Parizo, al 
la Franca Ligo de Instruado kaj al multaj 
diversaj sciencaj eminentuloj.

Sankta estas por ni la hodiaŭa tago. 
M odesta estas nia kunveno ; la mondo 
ekstera ne multe scias pri ĝi, kaj la vortoj, 
kiuj estas parolataj en nia kunveno, ne 
flugos telegrafe al ĉiuj urboj kaj urbetoj 
de la mondo; ne kunvenis regnestroj, nek 
ministroj, por ŝanĝi la politikan karton de 
la mondo, ne brilas luksaj vestoj kaj mult- 
ego da imponantaj ordenoj en nia salono, 
ne bruas pafilegoj ĉirkaŭ la modesta do- 
mo, en kiu ni troviĝas; sed tra  la aero de 
nia salono flugas misteraj sonoj, sonoj tre 
mallaŭtaj, ne aŭdeblaj por la orelo, sed 
senteblaj por ĉiu animo sentema ; ĝi estas 
la sonoj de io aranda, kiu nun naskiĝas. 
T ra  la aero flugas misteraj fantomoj ; la 
okuloj ilin ne vidas, sed la animo ilin sen- 
tas; ili estas imagoj de tempo estonta, de 
tempo tute nova. La fantomoj flugos en la 
mondon, korpiĝos kaj potenciĝos, kaj niaj 
filoj kaj nepoj ilin vidos, ilin sentos kaj 
ĝuos.

En la plej malproksima antikveco, kiu 
jam de longe elviŝiĝis el la memoro de la 
homaro, kaj pri kiu nenia historio konser- 
vis al ni eĉ la plej malgrandan dokumen- 
ton, la homa familio disiĝis kaj ĝiaj mem- 
broj ĉesis kompreni unu la alian. Fratoj 
kreitaj ĉiuj laŭ unu modelo. fratoj, kiuj 
havis ĉiuj egalan korpon, egalan spiriton, 
egalajn kapablojn, egalajn idealojn, egalan 
Dion en siaj koroj, fratoj, kiuj devis helpi 
unu la alian kaj labori kune por la feliĉo 
kaj la gioro de sia familio, —  tiuj fratoj 
fariĝis tute fremdaj unuj al aliaj, dsiĝis 
ŝajne por ĉiam en malamikajn grupetojn, 
kaj inter ili komenciĝis etejna milito. En 
la daŭro de multaj miljaroj, en la daŭro 
de la tuta tempo, kiun la hcma historio 
memoras, tiuj fratoj nur eterne bataladis

re v a d ^ p r i  ia tre malproksima nebula tem- 
po, en kiu la homoj denove komencos 
komprenadi unu la alian kaj denove kun- 
iĝos en unu famihon : sed tio ĉi estis nur 
revo. Oni parolis pri tio, kiel pri ia dolĉa 
fantazio, sed neniu prenis ĝin serioze ne- 
niu kredis pri ĝi.

Kaj nun la unuan fojon la revo de mil- 
jaroj komencas realiĝi. En la malgrandan 
urbon de la franca marbordo kunvenis 
homoj el la olej diversaj landoj kaj nacioj, 
kaj ili renkontas sin reciproke ne mute kaj 
surde, sed ili komprenas unu la alian, ili 
parolas unu kun la alia kiel fratoj, kiel 
membroj de unu nacio. O fte kunvenas per- 
sonoj de malsamaj nacioj kaj komprenas 
unu la alian ; sed kia grandega diferenco 
estas inter ilia reciproka kompreniĝado kaj 
la nia ! Tie komprenas sin reciproke nur 
tre malgranda parto  da kunvenintoj, kiuj 
havis la eblon dediĉi multegon da temp<? 
kaj multegon da mono, por lerni fremdajn 
lingvojn — , ĉiuj aliaj partoprenas en la 
kunveno nur per sia korpo, ne per sia 
kapo ; sed en nia kunveno reciproke sin 
komprenas ĉiuj partoprenantoj, nin facile 
komprenas ĉiu, kiu nur deziras nin kom- 
preni, kaj nek malriĉeco, nek nehavado de 
tempo fermas al iu la orelojn por niaj pa- 
roloj. T ie la reciproka kompreniĝado estas 
atingebla per vojo nenatura, ofenda kaj 
maljusta, ĉar tie la membro de unu nacio 
humiliĝas antaŭ la membro de alia nacio, 
parolas han lingvon, hontigante la sian, 
balbutas kaj ruĝiĝas kaj sentas sin ĝenata 
antaŭ sia kunparolanto, dum tiu ĉi lasta 
sentas sin forta kaj fiera ; en nia kunveno 
ne ekzistas naeioj fortaj kaj malfortaj, pri- 
vilegitaj kaj senprivilegitaj, neniu humil- 
iĝas, neniu sin ĝenas; ni ĉiuj staras sur 
fundamento neŭtrala, ni ĉiuj estas plene 
cgalrajtaj; ni ĉiuj sentas nin kiel membroj 
de unu nacio, kiel membroj de unu familio, 
kaj la unuan fojon en la homa historio ni, 
membroj de la plej malsamaj popoloj, sta- 
ras unu apud aha ne kiel fremduloj, ne 
kiel konkurantoj, sed kiel fratoj, kiuj ne 
altrudante unu la alia sian lingvon, kom- 
prenas sin reciproke, ne suspektas unu la 
alian pro mallumo ilin dividanta, amas sin 
reciproke kaj premas al si reciproke la 
manojn ne hipokrite, kiel alinaciano al ali- 
naciano, sed .sincere, kiel homo al homo 
Ni konsciu bone la tutan gravecon de la 
hodiaŭa tago, ĉar hodiaŭ inter la gastamaj 
muroj de BuIonjo-sur-M aro kunvenis ne 
Francoj kun Angloj, ne Rusoj kun Poloj, 
sed homoj kun homoj. Benata estu la tago, 
kaj granda kaj gloraj estu ĝiaj sekvoj !

N i kunvenis hodiaŭ, por montri al la 
mondo, per faktoj nerefuteblaj, tion, kion

rOETO
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inter si, kaj ĉia interkompreniĝado inter ili
cstis absolute ne ebla. Profetoj kaj poetojla mondo ĝis nun ne vohs kredi. N i mon-

,Hd Ha
tros al la mondo, ke reciproka kompren.jrj| 
iĝado inter personoj de malsamaj nacio 
estas tute bone atingebla, ke por ĉi ti< 
tute ne estas necese, ke unu popolo hum 
iligu aŭ englutu alian, ke la muroj inter li 
popoloj tute ne estas io necesega kaj eter 
na, ke reciproka kompreniĝado inter krei. L< IL 
taĵoj de tiu sama speco estas ne ia fanta vifctC 
zia revo, sed apero tute natura, kiu prc D̂t Mo 
tre bedaŭrindaj kaj hontindaj cirkonstanco 
estis nur tre longe prokrastita, sed kiu pl 
aŭ malpli frue nepre devis veni kaj kii 
fine nun venis, kiu nun elpaŝas ankoraŭ tr< 
malkuraĝe, sed, unu foton ekirinte, jam n< 
haltos kaj baldaŭ tiel potencege ekregoL^ 
en la mondo, ke niaj nepoj eĉ ne volo*I®8 
kredi, ke estis iam alie, ke la homoj, 1< 
reĝoj de la mondo, longan tempon ne kom- 
prenis unu la alian ! Ciu, kiu diras, ke neŭ 
trala arta  lingvo estas ne ebla, venu al n 
kaj li konviertiĝos. Ĉiu, kiu diras, ke la pa 
rolaj organoj de ĉiuj popoloj estas mai 
samaj, ke ĉiu elparolas artan lingvon ali< 
kaj la uzantoj de tia lingvo ne povas kom,[% 
preni *unu la cdian,, venu al ni, kaj, se 1 UPj 
cstas homo honesta kaj ne volas konsci< 
mensogi, li konfesos ke li crais. Li pro 
menadu en la venontaj tagoj en la strato 
de Bulonjo-sur-M aro, li observadu, kie 
bonege sin komprenas reciproke la repre 
zentantoj de la plej diversaj nacioj, li de 
mandu la renkontatajn Esperantistojn 
kiom multe da tempo aŭ mono ĉiu el ill 
dediĉis por ellerni la artan lingvon, li kom- 
paru tion ĉi kun la grandegaj oferoj, kiujij 
postulas la lernado de ĉiu lingvo natura,
— kaj, se li estas homo honesta, li iru ei 
la mondon kaj ripetadu laŭte ; « Jes, lin 
gvo arta  estas tute ebla kaj la reciprok; 
kompreniĝado de homoj per neŭtrala art; 
lingvo estas ne sole tute ebla, sed eĉ trdjfe 
kaj tre facila. Estas vero, ke multaj el n 
posedas nian lingvon ankoraŭ tre malbondtSo 
kaj malfacile balbutas, anstataŭ parol 
flue ; sed, komparante ilian balbutadon kui 
la perfekte flua parolado de aliaj personoj 
ĉiu konscia tfbservanto facile rimarkos, k< ;,. 
la kaŭzo de la balbutado kuŝas ne en li 
lingvo, sed nur en la nesufiĉa ekzercitec< 
de diritaj personoj. »

Post multaj miljaroj da reciproka sur 
da-muteco kaj batalado, nun en Bulonjo 
sur M aro, fakte komenciĝas en pli grand 
mezuro la reciproka kompreniĝado kaj fra) 
tiĝado de la diverspopolaj membroj de lj 
homaro ; kaj unu fojon komenciĝinte, g 
jam ne haltos, sed irados antaŭen ĉiam 
kaj pli potence, ĝis la lastaj ombroj de l 
eterna mallumo malaperos por ĉiam. Gra 
vegaj estas la nunaj tagoj en Bulonjo-surj 
M aro, kaj ili estu benataj !

Ki

Ons

(Sekvo  en proksima numero) \'t



939 B E L G A  E S P E R A N T IS T O 55

erclor

G A Z E T E R A  SERITO
Li GAZETOJ AŬ ELTRANĈAĴOJ RICEVITAJ DE LA 10 6-1939 ĜIS LA 10-9-1939
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Gazet van Tdenen :

Het Handelsblad : 
Journal de Bruges:

Le Matin :
Mon Copain:
De Morgenpost( Antverpeno):
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L'Opinion Publique: 
La Patrie (Bruĝo) :

Publivox (Gnema)

Le Soir:

ELIRDATO, TEMOJ KAJ GE SENDINTOJ.
8-7: Propagando pri Esperanto (franc- kaj nederland-

lingve)), ?.
4-8 : Pri la katclika E. kongreso en Antverpeno, S-ro Alofs. 

De la 9-7 ĝis la 27-8, semajnaj artikoletoj pri Radio kaj 
Esperanto, E-ino Thooris.

18-6: Pri la filmo « Idiot s Delight », F-ino Thooris.
30-7 : Ekzamenoj — Internacia kongreso, F-ino Thooris kaj 

S-ro Kempeneers.
6-8 : Katolika E. kongreso en Mechelen, F-ino Thooris.
2-6 : La Belga E. kongreso, S-ro Kempeneers.

11-6 : Artikoleto pri E. en filmo, S-ro Alofs.
88-7 : La katolika Esperanto-Kcngreso en Antverpeno, 

S-ro H. Vermuyten.
23- 7 : E. en dana lemejo (filmo Neĝulino) E. ŝlosiloj kaj

Flrno Idiots Delight, S-ro H. Vermuyten.
30-7 kaj 12-8 : La Internacia E. Katolika kongreso, S-ro H. 

Vermuyten.
2-8 : Pri la kongreso en Bem, S-ro Kempeneers.

20-5 : Pri la Tienena E. Grupo, S-ro Kempeneers.
17- 6 : E. kaj skoltoj,
8-7 : E. propagando en Tienen.

18- 7 : Longa nederlandlingva artikelo pri Esperanto.
22-7 : Propagando pri E. kursoj.
29-7 : Longa franclingva artikolo pri Esperanto kaj pro- 
pagando por E., en franca kaj nederlanda lingvoj S-ro Kem- 

peneers.
18-8 : Bonega artikolo pri Esperanto, S-ro Poupeye.
18-6 : Kroniko : Pri afiksoj kaj radikoj, F-ino Thooris.
24- 6 : La nomo de la nova Papo (Bibliografio), F-ino

Thooris.

RIMARKO.
16-9-1939.

1- 7 : Pri demokratio kaj aŭtokratio, F-ino Thooris.
16-7 : Universala kongreso (Nia verda stelo), F-ino Thooris. 
22-7 : Pri la Portugala 8-a centjarfesto (Pensoj E. Ŝlosiloj)

Egipta turismo (Mondoteorio E.ekamenoj) Berna 
kongreso, F-ino Thooris.

12-8 : Pri la Marsejla kongreso, F-ino Thooris.
19-8 : Pri papilioj, F-ino Thooris.
26-8 : Pri papilioj (Profetaĵo de Sa Andreo Bobola.La pot- 
enco de la amo), F-ino Thooris.
2- 9 : La Sibilo (E.k. astronomio) Brazila poŝtsampo E.k.

svisaj poŝt-aŭtomobiloj, F-ino Thooris.
9-9 : Gentoj kaj intemacia lingvo (de Zamenhof), F-ino 

Thooris.
4-8 : Propagando por E. Ekspozicio en Tienen, S-ro kem- 

peneers.
29-7 : Pri la internacia kongreso en Bern, F-ino Thooris.

7-8: E. kiel oficiala lingvo en kongreso de Edukado en 
Rio-de-Janeiro, S-ro Kempeneers.

Por kelkaj eltranĉajoj la nomo de la sendanto mankis sur la sendajo.
La kolektanto,
J. ALOFS.

cfi t

bfOĴS'

« ID IO T ’S  D E L IG H T »

lln u a , en la v ico  de la belgaj urboj, A ntverpeno havis la plezuron vidi

a de la E sperantistoj jam tiel bone kaj antaŭe konatan fiimon.

ibfO, .; N i reparolos pri ĝi en sekvonta numero. N i diru nurt ket verŝajne pro la
Ĉî
ôujc irkonstancoj, la film o iĝis por la luintoj, la kineja direkciot grava m alsukceso  

aj ke ĝi estis m cntrata nur dum unu sem ajno.
0#

Turnu vin al samideanaj firmoj :

E N  B R U Ĝ O
ALGRAIN-COUCKE, 23, Vlamingstr.-rue Fla- 

mande. Tel. 334.24. Nuntempaj Novaĵoj por 
sinjorinoj kaj knabinoj.

DE GUCHTENEERE, J.t « Agence Maritime 
Minne », Komvest, 44, Ŝipmaklero, Trans- 
porto, Eldoganigo, Asekuro. Tel. : 334.22.

FO TO  BRUSSELLEt Steenstr., 41, rue des 
Pierres. Tel. : 334.11. Fotcgrafado industria. 
Foto-Kino-Aparatoj, Akcesoraĵoj, laboroj.

M. HUYGHE, Potterierei, 1. Ilustritaj poŝtkar- 
toj, ĉiuapecaj memoraĵoj pri Bruĝo. Helpa 
Poŝtoficejo. Tel. : 315.61.

Antoine POUPEYE, Lainpoortstr., 23, St-Kruis. 
Tel. : 314.61. Ĉiuj asekuroj en la tuta lando, 
Informoj sen devigo.

SABBE-DE VEEN, Steenstr., 76, Rue des 
Pierres. Tel. : 330.48. Floroj-Agento de 
« Fleurop », n-ro 669.

TOUSSEYN, CAMILLE, Hoogstraat 44, Jab- 
beke (W . VI.). Dompentristo. Drapiristo. 
Ŝtalaj mebloj. Modernaj omamaĵoj. Laboras 
tra la tuta lando. Rabato de 10 0/0 al esper- 
antistoj.

VAN DE VENNE, Bouveriestr., 59, Skulptisto; 
tombŝtonoj. Blankaj kaj bluaj ŝtonaĵoj.

SALONEGO BRANGWYNt S-ano Vital Je- 
hansart, placo Simon Stevin, Kunvenejo de 
B. G. E. — K a f e j o. — H o t e 1 o. — 
Esperanto parolata.

STROOBANDT, Vlamingstraat, 13-15, Rue 
Flamande (Tel. 334.08). — Enlandaj ŝinkoj 
kaj lardoj. Trufitaj galantinoj; famkonataj 
pasteĉoj de grashepataĵo.

EMIEL MESTDAGH, Moerkerksche steenweg, 
113, St.-Kruis : Tapetisto, murpaperoj, ta- 
piŝoj, drapiraĵoj, seĝegoj.

E N  L A  L O U V IE R E
RENE FALISE, librovendejo, 10, strato Albert 

I-a ; ĉiuj klasikaj, teknikaj, literaturaj kaj 
ESPERANTISTAJ libroj de ĉiuj aŭtoroj kaj 
eldonistoj.

AŬTOMOBILEJO C. W INS - MEUNIER. —
Haltejo. — Riparejo kaj zorga servado. — 
Nokte kaj tage. — Tel. 282 h. 1270.

CREMERIE DE DIXMUDE
F -in o  M . M . M E S T D A G H
St. Jacobstr., 8, rue St. Jacques

B R U Ĝ O .

Specialaĵoj : Butero de D ixm udet
O vojt From aĝoj.

T el. : 318.52

A te n tu
E sp e ran tis to j, p o r v ia j p o ŝ tk a rto j, 
ta b ak o , c igaro j, d irek tu  vin al
« M A I S O N  G R U S L E T »  
—  A venuo A strid t 18 —

G  E  N  T  O
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* * La «MINIPIANO»
I * ' t u

PREZENTATA
de

/ » *

G ustave FA.ES
Marche aux Souliers 
Schoenmarkt ,  16
A N T V E R P E N O

KOSTAS F r .  4 . 4 « 0 !

cmcflfTo
f / f f ?  ^

•p

Se vi film as 
aŭ intencas filmi

V IA  IN T E R E S O
ordonas ke 

vi vin tnrnu al

Ginama
A ven u o  Louise, 46a,

B R U  S E  L O
TeL : 12.40.13

Korespondas
en Esperanto

Indien ge filmt of het inzicht hebt te filrnen, 
gebiedt u UVV INTREST u te wenden tot

C I Ĵ I A 9 I A
Louisalaan, 4t>a BRUSSEL Tel. 12.40.13

La plul fortc maiton du 
Sp^cialis^e danS lcs films etroits
Av.LouiSc.̂ e? 6PUX' T61:12..A0.13

O S T E N D O BELGUJO

H O T E L  V R O O M E
R E N D E V U O  D E  L A  E S P E R A N  T IS T O  J 
20 BU LV A RD O  RO G IER. —  Tel : 37.

B E L G A  M A R B O R D O

Grand Hotel d Oostduinkerke
Bone konata de multaj Esperantistaj.

-------o-------

P . Benoit, Posedanto

Hotel du Gornet d'Or
2, P L A C  S IM O N  S T E V IN  (B R U Ĝ O )

Sidejo de la Bruĝa Grupo Esperantista (Reĝa Societo).
T re komfortaj ĉambroj, bonaj m anĝiĵoj.

-------o-------

Oni parolas Esperanton. — English spoken. D S  ( 1 0 6 ) .

'\

“ GEVEA 9 J Sapo...
G. VERMANDERE
Wetstraat. 15 Antverpeno

—

La esperantistaj gepatroj 
donas al siaj infanoj :

“ Paidophile Siropon’
kontraŭ tuso, kokluŝo, febro, ktp. 
—  M irindaj rezultatoj —
E n ĉiuj apotekoj : 7 kaj 12 fr.

A P O T E K O  J. B O N G E  
—  L A L O U V IE R E

Estraro de “  Belga Ligo Esperantista"
Prczidanto : D-ro Paul Kempeneers, 19, Avenue Montjoie, 

Uccle. (Tel. : 44.53.00.)
Vicprezidantino : F-ino Yvonne Thooris, 4, Wijnzakstraat — 

Rue de 1’Outre, Bruĝo. (Tel. : 320.86.)
Vicprezidanto : S-ro Maurice Jaumotte, 44, Avenuo De 

Bruyn, Wilryck (Antverpeno). (Tel. : 777.58.)
Sekrctario : S-ro Ch. Poupeye, 42, E:f Julistraat, Bruĝo.
Kasisto: S-ro Andre Tassin, 1, rue St-Jcseph, La Louviere

Por pagoj de kotizoj, anoncojr abonoj kaj donacoj:
P.Ĉ.K. 1337.67 de Belga Ligo Esperantista 
(La Louviere).

Por pagoj al I. E . L.:
grupancrj al la P.Ĉ.K. de sia grupo ; 
izoluloj al la P.Ĉ.K. de Belga Ligo.
Por ĉiuj aliaj rilatoj pri I. E. L. sin turni al : 
S-ro G. V an den Bossche, teritoria sekretario. 
Rembrandtstr., 7, Antverpeno.

Por pagoj al B elga E speranto-Instituto :
A

P.Ĉ.K. 1689.58, Antverpeno (Lange Leem- 
straat. 127).

Presejo de BELGA ESPERANTO-INSTITUTO, Kocpera Soc., Lange Leemstraat, 127, ANTVERPENO.


